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Câu chuyện xảy ra tại giáo xứ Presicce thuộc vùng Otranto, miền 

Nam nước Ý vào năm 1886 và do Cha Andrea Sponsiello Cera kể 

lại. 

Vị Linh Mục trẻ tuổi nhất của giáo xứ Presicce là Cha Cesario 

Chiazzato lâm trọng bệnh. Sau 5 tháng chịu bệnh, vào tháng 6 năm 

1886, Cha bỗng bị thêm chứng viêm màng phổi thập tử nhất sinh. 

Người ta thử đủ mọi phương thuốc, nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Dĩ 

nhiên mọi người cùng tha thiết cầu nguyện, xin THIÊN CHÚA đoái 

thương cứu chữa. Nhưng lời cầu hầu như vô hiệu. Vị Linh Mục trẻ 

tuổi chuẩn bị chấp nhận vĩnh viễn ra đi vì bệnh lao phổi. 

Ngày 19-6-1886 tôi đang có công chuyện phải lo ở thủ đô Roma thì 

nhận lá thư của Linh Mục bạn. Lá thư kết thúc như sau: ”Cha 

Cesario thân yêu của chúng ta lấy làm tiếc vì anh sẽ không có mặt trong Thánh Lễ an táng ngài!” Đọc 

xong bức thư, tôi cảm thấy đau nhói nơi tim. Tôi tự nhủ: 

- Chỉ còn phương thế cuối cùng là đích thân đến van nài cùng Đức Nữ Trinh Quyền Uy Đức Bà Mân Côi 

tại Đền Thánh Pompei.                   Nghĩ xong tôi làm liền. 

Từ Roma tôi lấy xe lửa đi Napoli. Sáng ngày 21-6 tôi có mặt tại Đền Thánh Đức Bà Mân Côi Pompei. Tôi 

cử hành Thánh Lễ nơi bàn thờ dâng kính Đức Mẹ MARIA. Tôi tha thiết khẩn cầu Đức Mẹ cứu chữa người 

anh em Linh Mục trẻ tuổi của chúng tôi. 

Cùng ngày hôm ấy 21-6, tại nhà xứ Presicce, có tất cả 8 vị bác sĩ đến khám bệnh cho Cha Cesario và cả 8 

vị đều lắc đầu chào thua! Các vị đồng thanh cho biết Cha chỉ sống thêm thời gian rất ngắn. Cha Cesario 

lãnh bí tích Bệnh Nhân và sẵn sàng dọn mình chết lành. 

Thế nhưng Cha Cesario chưa tắt thở ngay. Mãi đến ngày 23-6 khi tôi về đến Presicce, Cha Cesario vẫn 

còn trong cơn hấp hối. Chưa hết. Qua đến hai ngày 24 và 25, Cha Cesario vẫn đang chiến đấu với tử 

thần! Toàn giáo xứ Presicce tha thiết cầu nguyện cho Cha. Tất cả các giáo xứ lân cận cũng hiệp ý cầu 

nguyện cho vị Linh Mục trẻ tuổi. Mọi người van xin THIÊN CHÚA ban cho Cha ơn lành bệnh, hoặc nếu 

đúng là thánh { Chúa thì xin Chúa cất Cha về sớm với Ngài. 

Chiều thứ sáu 25-6, tôi đến thăm Cha Cesario và nghĩ đây là lần viếng thăm sau cùng. Trước khi từ biệt, 

tôi nói với ngài: 

- Cha Cesario à, ngày mai thứ bảy, bắt đầu các việc đạo đức của 15 Ngày Thứ Bảy kính Đức Bà Mân Côi 

Pompei. 15 Ngày Thứ Bảy tiếp liền trước Lễ Mân Côi 7-10. Nếu đẹp lòng Chúa, chúng ta sẽ cùng thi hành 

việc đạo đức này như chúng ta đã làm trong vòng 6 năm vừa qua. Nhiều tâm hồn đạo đức đang cầu 



nguyện cho Cha sớm phục hồi sức khoẻ thể xác. Nhưng nếu Chúa định liệu cách khác thì xin Ngài cho 

Cha được sức khoẻ phần linh hồn. 

Lạ lùng thay, cho đến lúc ấy Cha Cesario gần như không nói năng động đậy gì được, vậy mà Cha gật đầu 

tỏ dấu đồng ý với lời tôi nói. 

Sáng thứ bảy hôm sau, 26-6, tôi lại đến thăm và nghĩ rằng có lẽ Cha Cesario đã tắt thở rồi. Nhưng kz diệu 

thay, Cha vẫn còn sống và hơi khoẻ lại vì ngủ được một chút. 

Ra khỏi nhà xứ, tôi có cảm tưởng như mình đang mơ. Tôi đi ngay đến nhà thờ để tạ ơn Nữ Vương Rất 

Thánh Mân Côi. Trên đường tôi chạm mặt vị bác sĩ vẫn săn sóc Cha Cesario. Tôi hân hoan báo tin Cha 

Cesario thoát chết. Nhưng vị bác sĩ cười vào mặt tôi và nghiên giọng trả lời:    - Cha Cesario tắt thở rồi! 

Ngạc nhiên trước hung tin bất ngờ, tôi quay ngược trở lại nhà xứ. Vào nhà, tôi trông thấy Cha Cesario 

vẫn còn sống, chưa chết! Không chết mà dáng vẽ lại khoẻ mạnh hơn là đàng khác! Ôi kz diệu thay! 

Kể từ hôm ấy - Thứ Bảy 26-6 - sức khoẻ Cha Cesario từ từ hồi phục. Cho đến Chúa Nhật lễ Mân Côi 7-10-

1886 thì gần như bình phục hẳn. Cha có thể tham dự Thánh Lễ và tất cả các buổi cử hành Phụng Vụ 

mừng kính Đức Bà Mân Côi. Mọi người vui mừng và đồng thanh cảm tạ ơn lành Đức Bà Mân Côi Pompei 

ban cho Cha Cesario Chiazzato. 

... Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh MARIA, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được 

giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi 

nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và 

nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con 

tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho 

con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ 

nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ 

yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bàu cho con khi này và trong giờ lâm 

tử. AMEN. 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội 

Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn 

khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục. 

Thánh MARIA, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bàu cho con. Lạy Thánh Anphongxô là quan thầy bào 

chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà MARIA. 

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho chúng con. 

Lạy Thánh Anphongxô, cầu cho chúng con. 
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